
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

1 โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2 โครงการการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้าน

การปรับปรุงพันธุข์้าวของ สวทช.

รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

3 โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัย

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2561

ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)

4 โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินความ

คุ้มค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ ศูนย์ประสานงานเครือข่าย

การประเมินงานสร้างเสริม

สุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

5 โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดเก็บ

ข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายที ่16 ทีส่ านักงาน

กิจการยุติธรรมรับผิดชอบ

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ ส านักงานกิจการยุติธรรม

โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2561

(1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)
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6 โครงการศึกษาเร่ืองการประเมินต้นทุนทาง

ธรรมชาติ

ดร.สันติ แสงเลิศไสว เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)

7 โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพือ่พัฒนา

และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)

8 โครงการจ้างเหมาการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ปี 2561

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ กรมพัฒนาทีดิ่น

9 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจจากการด าเนินงาน

ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร (องค์กรมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2561

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้ าและการเกษตร (องค์กร

มหาชน)
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10 โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผน

บูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๐

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์

11 โครงการทบทวนและวิเคราะห์รายงานผล

การศึกษาความเป็นไปได้ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ

และความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการสร้าง

เคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 

GeV"

ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)

12 โครงการศึกษาการประเมินผลกระทบโครงการ

ก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

13 โครงการวิเคราะห์ผลส าเร็จของการด าเนิน

โครงการพัฒนาเพือ่เสริมความมั่นคงของชาติใน

บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กลุ่มงานประสานนโยบายด้าน

ความมั่นคง ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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14 โครงการทีป่รึกษาเพือ่ทดสอบประสิทธิภาพ

แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) รายไตร

มาส ปี 2561

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ เศรษฐศาสตร์ ธนาคารออมสิน

15 โครงการการพัฒนาโครงการน าร่องการปรับตัว

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.อารียา โอบิเดียกวู เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ

16 โครงการการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า

สินค้าเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้าสินค้าเกษตร (Demand Driven) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 สินค้าข้าวโพด

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ กองนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้าสินค้าเกษตร 

ส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า

17 โครงการวิจัยเพือ่ขับเคล่ือนผลิตภาพแรงงานสู่ 

Thailand 4.0 เร่ืองการวิจัยเกี่ยวกับการ

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการเพิม่ผลิตภาพ

แรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ เศรษฐศาสตร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน
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18 โครงการส ารวจความพึงพอใจของตัวแทน

จ าหน่ายหรือเอเย่นต์ในการให้บริการจัดส่งสินค้า

ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด (TBL)

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ

สติก จ ากัด (TBL)

19 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ

 2561

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

20 โครงการประเมินผลการด าเนินงาน ส.ส.ท. 

ประจ าปี 2560 (การประเมินภายนอก)

ดร.เดชรัต สุขก าเนิด เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธาระแห่งประเทศ

ไทย (ส.ส.ท.) ประจ าปี พ.ศ. 

2560

21 Enhancing Research and Dialogue on 

Contract Farming in Lancang-Mekong 

Countries

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร Cambodia Development 

Resource Insitute



ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2561

(1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)

22 โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้า

ออนไลน์

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

23 โครงการพฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัย

ก าหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอร่ี

ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ฝ่ายเกษตร

24 โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ บทบาทของเกษตร

พันธสัญญาในการสนับสนรุนกระบวนการปรับ

โครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การยกระดับการผลิต

และการเพิม่ผลิตภาพการผลิต

ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ฝ่ายเกษตร

25 Support the Development of Agriculture 

Climate Change Action Plan in Thailand

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่การ

พัฒนาประเทศไทย


